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JOHTOKUNTA / YLEISTÄ 
 
Yleistä 
 
Kevät 2015 oli kiireinen PAMin liittokokousvaaleja järjestellessä.  
Lisäksi alkuun saatettiin uusi ammattiosastomme viestintästrategia, joka sisältää 
uutta some– viestintää, ryhmäsähköpostin käyttöä, uudet kotisivut, uusi logo ym.  
 
Ammattiosastomme oli aktiivinen jäsenistömme edunvalvonnan saralla. 
Osallistuimme moniin mielenilmauksiin ja teimme julkilausumia ja vaikutimme 
paikallisjärjestössä ja eduskunnassakin. Järjestimme luottamushenkilöillemme 
tilaisuuksia ja koulutuksia. Toimimme aktiivisesti PAM-liiton ja keskusjärjestön 
päätöksentekoelimissä.  
 
Järjestimme lukuisia virkistys / koulutus tapahtumia jäsenistöllemme.   
Sanalla sanoen, olemme suuri, toimiva ja aktiivinen ammattiosasto, jolla on 
painoarvoa niin edunvalvonnan kuin jäsenistömme virkistäytymisen ja 
kouluttautumisen kannalta.  
 
Ennen kaikkea olen puheenjohtajana ylpeä nuorisotoimintamme aktiivisesta 
otteesta. Osastomme nuoret ovat toimineet suunnannäyttäjinä koko Ay-liikkeelle 
miten saadaan nuoret aktivoitumaan ja osallistumaan nykyiseen työelämään 
vaikuttamiseen. On järjestetty hienoja keskustelutilaisuuksia, ollaan mukana SAK:n 
nuorisotoiminnassa, nuoret ovat toimineet paikallisjärjestössä mukana, he ovat 
olleet ehdolla liittokokousvaaleissa ja paikallisissa luottamusmiesvaaleissa, he ovat 
tehneet aloitteita liittoon, edustajistoon, SAK:n ym. ym. Tämä on erittäin tärkeä 
kasvualusta tulevaisuuden työntekijöiden työelämän haasteisiin.   
 
Viime vuosi oli työntäyteinen koko johtokunnallemme ja osastomme työntekijälle 
Margit Kangasniemelle. Teimme parhaamme ja mielestäni onnistuimme 
erinomaisesti.  
 
 
 
 
Kenneth Lindström 
 
Ammattiosaston puheenjohtaja 
 
 
 
 



KOKOUSTOIMINTA /JOHTOKUNTA 
 
Säästömääräisiä kokouksia pidettiin toimintakertomusvuoden 2015 aikana (2) kaksi. Kevätkokous käsitteli 
vuoden 2014 toiminta- ja tilikertomukset, myöntäen vastuuvapauden tilivelvollisille. Syyskokous pidettiin 
18.11.2015, joka hyväksyi vuoden 2016 toimintasuunnitelman sekä talousarvion. 
 
Ammattiosaston johtokunta kokoontui vuonna 2015 neljätoista (14) kertaa. 
 
Johtokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2015 
 
 
Puheenjohtaja Kenneth Lindström  14 
Varapuheenjohtaja Veera Jussila  10 
Sihteeri Marko Päivinen    13 
 
Varsinaiset jäsenet    Varajäsenet 
Anssi Saarela   13  Olli Saarikko                6 
Harry Vainio       10  Kati Puhakka           12   
Olga Karjalainen      14  Nina Hakanen           13 
Mira-Veera Auer  12 
Mari Vasama     10  
Mirjam Saia     5 
Mila Kangasniemi                      12 
Anna-Maria Back  11 
 
                   
Lisäksi kokouksiin on osallistunut osaston taloudenhoitaja / työntekijä Margit Kangasniemi (13kertaa). 
 
TALOUDELLINEN TOIMINTA 
 
Ammattiosaston taloudellinen toiminta perustuu Palvelualojen ammattiliiton ry:n jäsenmaksuista osastoille 
palautettavaan 11 % (vuonna 2015) osastopalautteeseen. 

 
Kokonaisjäsenmäärä vuoden 2015 lopussa oli 11802. Vuoden aikana todettiin osaston jäsenmäärässä 
kasvua edellisvuoden tapaan. 
 
Toimintakertomusvuoden tilinpäätös on ylijäämäinen. Johtokunta esittää 27.4.2016 pidettävälle 
kevätkokoukselle, että syntynyt ylijäämä 26 389,21€ siirretään omaan pääomaan. Toimintakauden aikana 
isoimmat lisäykset kuluihin tulivat virkistys-ja tiedotustoimintaan, jäsenille järjestettiin ruotsinristeily. 
Lähetimme myös joulukortin kaikille jäsenille. 
 
 
MEDIATIIMI 
 
Mediatiimi kokoontui vuonna 2015 6 kertaa (kaksi näistä oli etäkokouksia). Lisäksi pienemmällä porukalla 
tehtiin postitusta, liittokokousvaalien ehdokkaiden materiaalien tekemistä ja toimitusta ym.   
 
Mediatiimi teetti uuden logon ammattiosastolle ja perusti facebook -ryhmän, facebook sivun, facebookiin-
liittovaaliehdokas-sivun, jossa kaikki ehdokkaat esiteltiin, twitter-tilin, instagram-tilin ja aloitti kotisivu 
uudistuksen sekä aloitti ryhmäsähköpostityökalun käyttöönottoprosessin.  
 
Mediatiimi on myös teettänyt ammattiosastolle uuden logon mukaiset liput.  
 



Mediatiimin työskentely keskittyi alkuvuodesta pääsääntöisesti PAMin liittokokousvaaleihin, joissa tehtiin 
paljon töitä ehdokkaiden tarpeita silmälläpitäen. Kotisivut, PAM-lehti facebook, mainosmateriaali, 
postitusta ja yritysten sisäistä vaalimarkkinointia oli vaalimarkkinoinnin kohdennus.  
 
Mediatiimi myös kävi koulutuksissa (vanhojen kotisivujen koulutusta, postiviidakkokoulutus, Tiedon virtaa -
tapahtumassa ym.). 
 
Mediatiimi otti jäsenkokouksen päätöksen uudistaa ja panostaa viestintää monipuoliseksi projektikseen. 
Osaston viestintästrategia on merkittävä osa osaston vaikuttamistyötä ja siihen tulee jatkossa keskittyä 
entistä enemmän yhdessä johtokunnan toimintasuunnitelmia ja strategioita luotaessa. 
 
 
NUORISOTIIMI 
 
Nuoriso painotti yhteistoimintaa muiden ammattiosastoiden ja liittojen kesken. Tapahtumatarjonta on ollut 
runsasta ja monimuotoista. Varsinkin matalankynnyksen tapahtumat ovat olleet onnistuneita. Jaoston 
porukka kokoontui Tietorannassa tarvittaessa. Keskusteluryhmä facebookissa on toiminut hyvin aktiivisena 
ja keskustelu on ollut runsasta. Nuorisoporukka on ollut Operaatio Vakiduuni kampanjassa todella 
aktiivisesti mukana. Nuorisojaoston vetäjä kävi UNI Europa viikon nuorten kesäkoulussa Albufeirassa sekä 
UNI Europa nuorten ohjausryhmän kokouksessa Budapestissä. 
 
EDUNVALVONTATIIMI 
 
Edunvalvontatiimin on vuoden aikana pyrkinyt reagoimaan nopeasti koko ajan muuttuvaan työelämän 
kenttään. Poukkoilevat ja jatkuvasti muuttuneet hallituksen esitykset sekä epävarmuus miten työelämä 
tulee muuttumaan lähitulevaisuudessa, on asettanut tiimin toiminnalle suuria haasteita. Työelämä ja siihen 
vaikuttaneen pelisäännöt, kuten lainsäädäntö, kolmikanta ja sopiminen, ovat muuttaneet muotojaan viime 
vuoden aikana. Haasteita hektisessä työelämän ympäristössä tiimin toiminnan kannalta siis riittää. Kaikki ei 
ole kuin ennen, kuvaa tämän päivän tehtäväkenttäämme. 
 
Edunvalvontatiimin tärkein toimintamuoto vuoden aikana oli käydä nopealla aikataululla keskenään 
sähköpostikeskustelu työelämässä ilmenneistä haasteista ja ongelmista, joiden perusteella johtokunta / 
puheenjohtaja ottivat kantaa julkisuudessa. 
 
Tiimin toiminta on ollut muulta osin seuraavaa : 
07.02 Puheenjohtaja tapaaminen ( verkostoituminen ) 
14.02 Edunvalvontapäivä ( lakitapausten ja työelämään liittyvien lakien opastusta ) 
24.02 Puheenjohtaja tapaaminen 
27.05 Edunvalvontatiimin tapaaminen liittyen liittovaltuuston kokoukseen  
13.09 Luottamusmiesristeily ( verkostoituminen sekä ajankohtaiset muutokset työelämässä ) 
Lisäksi edunvalvontatiimin jäseniä on osallistunut erilaisiin SAK päivien tapahtumiin. 
 
Laadittaessa PAM:n toimintasuunnitelmaa edunvalvontatiimi pyrki saamaan ajatuksia tulevaan 
toimintaohjelmaan keräämällä niitä muilta johtokunnan jäseniltä. Ennen liitovaltuustoon kokousta tiimi oli 
yhteydessä osastonsa edustajiin joiden kanssa sovimme yhteisiä tavoitteita sekä päämääriä. Tiimin jäseniä 
on valittuna liiton hallintoon jonka perusteella vaikutusmahdollisuudet ovat tältä osin varsin hyvät. Samalla 
tiimi on pyrkinyt vahvistamaan osallistumista muihin edunvalvontaan vaikuttaviin organisaatioihin.  
Tiimin jäsenet ovat tiedostaneet vuoden aikana toimintaympäristönsä muutoksen ja olleet valmiina sen 
aiheuttamiin haasteisiin. 
 
 
 
 



TAPAHTUMATIIMI 
 
Tapahtumatiimi koostuu kuudesta johtokunnan jäsenestä jotka ovat kiinnostuneita suunnittelemaan ns. 
vapaa-ajan toimintaa, kuten tanssikurssia, risteilyä, kesätapahtumaa yms. 
Tapahtumatiimi kokoontui vuonna 2015 kolme kertaa. 
 
Suunnittelimme kevään ja syksyn toimintaa sekä vahvistimme jo aikaisemmin suunniteltuja tapahtumia, 
pyysimme uusiin juttuihin tarjouksia sekä jaoimme vastuita johtokunnan jäsenille eri tapahtumiin. 
 
KANSAINVÄLINEN JA SOLIDAARISUUSJAOSTO   
 
Solidaarisuus- ja kv-tiimi kokoontui vuonna 2015 kuusi kertaa. Tapaamisiin saatiin vieraita SASK ry:sta (Katri 
Blomster) sekä PAMista (Josetta Nousjoki), jotka kertoivat kuulumiset solidaarisuustoiminnasta omalta 
kentältään. 
Toukokuussa tiimi kävi ulkoiluttamassa vanhuksia Kivelän vanhustenkeskuksessa ja osa aktiiveista oli 
mukana Maailma Kylässä -festivaalien vapaaehtoisena SASKin teltalla. Loppukesästä tiimiläiset keräsivät 
vaatteita, leluja, astioita ja käyttötavaroita avustusmatkaa varten, ja elokuussa bussilastillinen tavaroita 
toimitettiin Viron Moosteen. Kunnan sosiaalityöntekijän ohjauksessa lahjoitukset jaettiin vanhainkoteihin, 
kouluihin ja päiväkoteihin.   
Hallituksen leikkaukset kehitysyhteistyön määrärahoihin on vaikuttanut oleellisesti järjestötyöhön niin 
kotimaassa kuin kohdemaissa, jonka vuoksi solidaarisuustoiminta nähdään tärkeänä kanavana vaikuttaa 
tiimin omassa toimintaympäristössä. 
Vuonna 2015 päätettiin laajentaa toimintaa koskemaan avun tarpeessa oleviin ryhmiin myös kotimaassa. 
Vanhusten ulkoilutus koettiin hyväksi toimintamuodoksi, jota jatketaan tulevaisuudessakin. 
Joulukuussa tiimi kokosi vuoden yhteen ja vietti pikkujoulut Ravintola Haraldissa Helsingissä. 
 
MUU TOIMINTA / JOHTOKUNTA 
Puukhollarit 
Ammattiosaston tiloissa Tietorannassa kokoontui eläkeläisjaos eli Puukhollarit, joiden toimintaa 001 tukee 
myös vuosittain myönnettävällä toimintarahalla, lisäksi osasto antaa heille kirjanpitoapua. 
Kerho piti kokouksiaan vuonna 2015 kuukauden toisena torstaina, ei kuitenkaan kesäaikana.  
 
KSR 
Kansan Sivistysrahaston välityksellä toimitimme osaston 50v. ja 60v. täyttäville jäsenille 
kirjekukkaonnittelun. 
 
Ammattiosaston edustuksia vuonna 2015: 
 
PAMin työttömyyskassan hallituksen sekä TSL:n edustajiston jäsenenä toimi osaston puheenjohtaja Pauli 
Purmonen. 
PAMin edustajiston jäseninä olivat, Anna-Maria Back, Kati Puhakka, Mari Vasama ja Harry Vainio. 
Ammattiosaston edustajana kaupanalan sopimusalatoimikunnassa olivat Kenneth Lindström sekä PAMin 
työsuojelu-tasa-arvo ja sosiaalivaliokunta Kati Puhakka.  
 
Ammattiosastoa edusti PAMin työ- ja talouselämänvaliokunnassa Harry Vainio. 
 
SAK:n valtuustossa edustajana on Harry Vainio ja SAK:n aluetoimikunnassa Kenneth Lindström. 
 
SAK:n Pääkaupunkiseudun paikallisjärjestö ry:ssä osastosta olivat mukana Kenneth Lindström, Olli Saarikko, 
Mira – Veera Auer, Veera Jussila, Nina Hakanen ja Olga Karjalainen. 
 
SAK Hki – Uusimaa nuorten toimintaryhmä, Mila Kangasniemi. PAM Hki – Uusimaan aluenuoret, Mila 
Kangasniemi ja Mira – Veera Auer. 


